Aanvraagformulier
Ontheffing op het gebied van de
Wpbr
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u een verzoek indienen de Minister van
Justitie en Veiligheid om ontheffing te verlenen van bepaalde
vereisten uit de Wpbr.
Belangrijk!
• Alleen volledig ingevulde formulieren met alle noodzakelijke
bijlagen worden in behandeling genomen. De noodzakelijke
bijlagen staan in de toelichting op dit formulier vermeld.
• Stuur formulier en bijlagen in tweevoud naar:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Justis
Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
• Voor meer informatie, zie www.justis.nl.

1

Aanvraag heeft betrekking op ontheffing van het bepaalde in:
>

Hokje aankruisen
artikel 5 lid 6 Wpbr;

ontheffing kwaliteitseisen personen in dienst van bestuursorgaan

artikel 8 lid 3 Wpbr;

ontheffing opleidingseisen

artikel 9 lid 2 Wpbr;

toestemming voor het dragen van handboeien

artikel 11b lid 4 Rpbr jo. artikel 20 lid 1 Rpbr;

ontheffing videotoezichtcentrale

artikel 20 lid 3 Rpbr; ontheffing certificering particuliere alarmcentrale
artikel 23 lid 2 Rpbr; ontheffing voor eisen voor geld- en waardetransport uit bijlage 5 Rpbr
Geef in een bijlage toelichting op de vraag van welke eis uit bijlage 5 van de Rpbr u een ontheffing
verzoekt. Voeg deze toelichting toe aan uw aanvraag.

>
>
>

2

Alleen indien u ontheffing wenst van het bepaalde in artikel 8 Wpbr, vult u zowel de gewenste gegevens
onder 2.1 als 2.2 in.
Voor een nadere toelichting inzake de hierboven opgesomde ontheffingen, verwijs ik u naar de toelichting op
dit formulier op pagina 3.

Invullen door aanvrager

2.1 Gegevens van de organisatie die de ontheffing verlangt
Bedrijfsnaam
Rechtsvorm
en KvK-Inschrijvingsnummer

Rechtsvorm

KvK- Inschrijvingsnummer

Contactadres

Contactpersoon

Vestigingsadres

Vestigingspostcode

Contactadres en -persoon

Vestigingsadres en -postcode
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Land

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Land en plaats

Telefoonnummer en e-mailadres

2.2 Gegevens van de leidinggevende van de organisatie die de
ontheffing verlangt
man

vrouw (indien gehuwd, tevens meisjesnaam vermelden)

Naam

Tussenvoegsels (bijvoorbeeld: de, van, van der, etc.)

Achternaam en tussenvoegsels
Voorna(a)m(en) voluit
Dag

Maand

Jaar

Geboortedatum
Geboortegemeente

Geboorteland

Geboorteplaats buitenland invullen
indien geboorteland anders dan
Nederland is. Benaming ten tijde van Woonadres
geboorte invullen.
Postadres invullen indien dit
afwijkt van woonadres
Land

Postcode

Plaats

Burger Service Nummer (BSN)
Telefoonnummer

E-mail

Telefoonnummer en e-mail

2.3 Gegevens van degene waarvoor ontheffing wordt gevraagd
man

vrouw (indien gehuwd, tevens meisjesnaam vermelden)

Naam

Tussenvoegsels (bijvoorbeeld: de, van, van der, etc.)

Achternaam en tussenvoegsels
Voorna(a)m(en) voluit
Dag

Maand

Jaar

Geboortedatum
Geboortegemeente

Geboorteplaats buitenland invullen
indien geboorteland anders dan
Nederland is. Benaming ten tijde van Woonadres
geboorte invullen.
Postadres invullen indien dit
afwijkt van woonadres
Land

Geboorteland

Postcode

Plaats

Burger Service Nummer (BSN)
Telefoonnummer

E-mail

Telefoonnummer en e-mail
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Ondertekening
Plaats

Dag

Plaats, datum

Handtekening
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Aanvraagformulier
Ontheffing op het gebied van de
WPbr
Algemene informatie
Uitleg ten aanzien van de verschillende soorten ontheffing?
Ingevolge de wet- en regelgeving ten aanzien van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus kunnen bepaalde
ontheffingen worden aangevraagd. Hieronder volgt ten aanzien van iedere afzonderlijke ontheffing een nadere toelichting.

Ontheffing kwaliteitseisen personen in dienst van bestuursorgaan
De wet- en regelgeving stelt in artikel 5 van de Wpbr opleidingseisen aan personen in dienst van een bestuursorgaan die
beveiligingswerkzaamheden verrichten. Deze opleidingseisen dienen te worden onderscheiden van de opleidingseis gebaseerd op
artikel 8 van de Wet, omdat daar gesproken wordt over de opleiding voor personen die door een beveiligingsorganisatie te werk
worden gesteld. Een bestuursorgaan is immers geen beveiligingsorganisatie. Ingevolge artikel 5 van de Wpbr kan ontheffing
worden verzocht van de opleidingseis die wordt gesteld aan personen in dienst van een bestuursorgaan.

Ontheffing opleidingseisen
Ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Wpbr zijn bij ministeriële regeling voor bepaalde categorieën werkzaamheden
opleidingseisen vastgesteld voor personen die te werk worden gesteld door een beveiligingsorganisatie of recherchebureau.
Artikel 8, derde lid, van de Wpbr bepaalt dat een beveiligingsorganisatie of recherchebureau alleen personen belast met
werkzaamheden, indien zij voldoen aan de daarvoor vastgestelde opleidingseisen. De Minister van Justitie en Veiligheid kan van dit
voorschrift ontheffing verlenen.
Zie voor nadere toelichting artikel 3.4.1. van de Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Toestemming voor het dragen van handboeien
Ingevolge artikel 9, derde en vierde lid, van de Wpbr draagt een beveiligingsorganisatie of recherchebureau aan welke een
vergunning is verleend er zorg voor dat de personen die zijn belast met beveiligingswerkzaamheden onderscheidenlijk
recherchewerkzaamheden, bij de uitvoering van hun werkzaamheden geen handboeien dragen, tenzij de Minister daarvoor
toestemming heeft verleend. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
Zie voor nadere toelichting artikel 8 van de Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Ontheffing certificering particuliere alarmcentrale
Ingevolge artikel 20 van de Rpbr dient een particuliere alarmcentrale gecertificeerd te zijn door een door de Raad voor Accreditatie
erkende certificeringsinstelling, die de toestemming heeft van de Minister. Van deze verplichting kan door de Minister ontheffing
worden verleend.

Ontheffing voor eisen voor videotoezichtcentrales
Ingevolge artikelen 11b lid 4 Rpbr jo. artikel 20 lid 1 Rpbr kan de minister besluiten de eis van het overleggen van een certificaat
als bedoeld in artkel 20, eerste lid, eenmalig voor een periode van ten hoogste acht maanden buiten toepassing te laten.

Ontheffing voor eisen voor geld- en waardetransport
De wijze waarop de werkzaamheden door een particulier geld- en waardetransportbedrijf worden verricht, alsmede het door een
particulier geld- en waardetransport gebruikte materieel voldoen aan de in bijlage 5 bij de Rpbr gestelde eisen.

Noodzakelijke bijlagen en andere relevante informatie
Alleen volledig ingevulde formulieren met alle noodzakelijke bijlagen worden in behandeling genomen. Hieronder treft u per
ontheffing een overzicht aan van noodzakelijke bijlagen:

Ontheffing kwaliteitseisen personen in dienst van bestuursorgaan
•

Kopie legitimatiebewijs ten behoeve van de persoon die de ontheffing moet hebben.

November 2021

4 van 4

Toestemming voor het dragen van handboeien
Daarnaast dient u in uw verzoek om ontheffing in te gaan op de navolgende aspecten zodat duidelijk wordt dat u aan de
beleidsvereisten voldoet.
• is het mogelijk dat de beveiligingsmedewerker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden in de omstandigheid komt als bedoeld
in artikel 9, vierde lid, van de Wet?
• in welke frequentie en mate hebben zich in het verleden situaties voorgedaan waarbij het dragen en gebruiken van handboeien
wenselijk was geweest
• is het in de hiervoor bedoelde gevallen bezwaarlijk of onmogelijk een beroep te doen op de reguliere politie
• is het bezwaarlijk of onmogelijk op een andere wijze dan door het verlenen van toestemming voor het dragen van handboeien
te voorzien in de veiligheid van de desbetreffende medewerker of de derden.

Ontheffing opleidingseisen
Daarnaast dient u in uw verzoek om ontheffing in te gaan op de navolgende aspecten zodat duidelijk wordt dat u aan de
beleidsvereisten voldoet.
• Kopie legitimatiebewijs van de persoon voor wie de ontheffing wordt aangevraagd.
• Stukken waaruit blijkt dat u eerder heeft geprobeerd het diploma te behalen. Daarbij moet worden aangegeven wat de reden is
dat het diploma niet is behaald
• Stukken waaruit uw kennis en ervaring blijkt op het desbetreffende gebied

Ontheffing voor eisen voor geld- en waardetransport
U dient in uw verzoek om ontheffing in te gaan op de volgende aspecten:
• In de aanvraag moet toegelicht worden waarom en waarvan men een ontheffing nodig heeft.
• Er moet een goede beschrijving worden bijgevoegd van de te treffen maatregelen zodat de veiligheid van de te vervoeren
lading en het personeel toch gewaarborgd blijven.
• Een evt. bewijs dat de te gebruiken materialen zijn getest en goed bevonden.
• Ten slotte moet worden aangegeven welke waarden er maximaal vervoerd gaan worden.
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